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ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ
แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม

ชื่อ:

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ

ตําแหนง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อายุ:

67 ป

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู: 229/1 หมูที่ 1 ต.แมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหม
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั : 9 ป 4 เดือน
การถือหุนในบริษัท: ไมมี
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
๐ หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน:
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ ประธาน สภาธุรกิจลุมแมน้ําโขง
๐ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักษุรัตนิน
๐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท IPEDEX จํากัด
๐ ประธานกรรมการบริหาร สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
๐ กรรมการ บริษัท Societe Commercial Lao จํากัด ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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๐
๐
๐
๐

กรรมการบริหาร หอการคาไทย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา
เลขาธิการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ไมมี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี
การเขาประชุมในป 2552:
คณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง:
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน:
ประชุมผูถือหุน:

เขาประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เขาประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เขาประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
เขาประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สวนไดเสียที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม: ไมมี
ความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของ
ลักษณะความสัมพันธ

รายละเอียด

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย

ไมเปน

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

ไมเปน
ไมเปน
ไมมี
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ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ
แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม

ชื่อ:

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน

ตําแหนง: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
อายุ:

65 ป

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู: 1/1 ซอยจัดสรรทิมเรืองเวช 1 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั : 7 ป 4 เดือน
การถือหุนในบริษัท: ไมมี
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิว เซาท เวลส ประเทศออสเตรเลีย
๐ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๐ หลักสูตร Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตรผูบริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด
ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน:
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ไมมี
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ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี
การเขาประชุมในป 2552:
คณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง:
ประชุมผูถือหุน:

เขาประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เขาประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เขาประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สวนไดเสียที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม: ไมมี
ความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของ
ลักษณะความสัมพันธ

รายละเอียด

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย

ไมเปน

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

ไมเปน
ไมเปน
ไมมี
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